
2017 

Täname: 

• Ülemiste Center OÜ'd annetuse eest Veerenni, Hooldekodu5.2, Pihlaka1b.1 ja 

Jussikalda7.1 asenduskodude jaoks. 

• Seitsmenda päeva adventistide Tallinna esimest kogudus, kes kogusid raha 

Kompassijooksuga Maarjamäe asenduskodude mänguväljaku jaoks. 

• Kakumäe rahva seltsi, kes tegi annetuse Veerise perekodu õuemööbli jaoks. 

• Kirill Tripolskit, kes annetas Nõmme maja laste õppevahendite jaoks. 

• 2017. aastal rahalise annetuse eest Tugiisiku projekti jaoks: Ivan Okhotnikov ja 

Ülemiste Center OÜ. 

• 2017. aastal rahalise annetuse eest laste ja noorte huvitegevuse jaoks: Irina Klimova, 

Eduard Gaiduk, Olga Vereskov, Kristina Nogteva, Anna Soboleva, Vitalia Osmjorkina, 

Margo Dengo, Vladimir Brandt, Svetlana Kuznetsova, Alla Brandt, Andreas Samoilov, 

SA Lastekaitsefond, Jaanus Saks ja Juss Haasma. 

• Kärt Kannet ja MTÜ Do Goodi, kes tõid Ema ja lapse turvakodusse lauamänge, 

raamatuid, mänguasju, maiustusi ja olid abiks jõululaua katmisel. 

• Grete Tammist, kes Ema ja lapse turvakodule šokolaade kinkis.  

• Karinat ja Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 3a klassi õpilasi ja vanemaid, kes Ema ja lapse 

turvakodu kinkidega rõõmustas.  

• jõulumees Tiit Looritsat, kes Ema ja lapse turvakodu üllatas jõuluõhtul suure 

kingikotiga. 

• Evelin Orgu ja Sokos Hotels Tallinna, kes Ema ja lapse turvakodu jõululaua 

kattis, suure kasti piparkooke kinkis ja Apollo kinkekaartidega rõõmustas.     

• Jüri Mets e. MJ Productionit ja MTÜ Aitame Vähekindlustatud Peresid juhatuse liiget 

Diana Suuni, kes kinkisid Maarjamäe majade lastele 42 piletit etendusele „Alice 

imedemaal“. 

• Tieto Estonia AS, kes kinkis 12 nuputamis- ja värviraamatut. 

• Dmitri Osmjorkinit, kes tõi Väikelaste turvakodule inhalaatori, 2 kontaktivaba 

termomeetrit ning asenduskoduperedele kino kinkepileteid ja veekeskuse kinkekaardi. 

• Twilio Estonia töötajaid piparkookide eest Ema ja lapse turvakodusse. 

• DMT inseneride kollektiivi, kes tõid väljavalitud jõulukaardi joonistajale Forum 

Cinemas kinopiletid ning, kes annetasid Nõmme perede huvitegevuse jaoks. 

• Ericsson Eesti AS, kes tõid lastele ja noortele kinopileteid ning Imikute ja puuetega 

lastemaja peredele ning Väikelaste turvakodule mett. 
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• Eastern European Missionit, kes annetasid soovi avaldanud peredele piibleid. 

• Dr. Daniel D. Scott ,  Dr. Adam Scott,Dr. Laura Scott ja  Dr. John D. Massey, kes 

kogusid lastele/noortele hambahügieeni tarvikuid ning Kelly Kerr Foremani, Andy 

Foremani ja Rachel G. Kerri , kes need komplektid Ameerikast kohale toimetasid. 

• Swedbanki, kes kinkis Tallinna Lastekodu peredele pusled. 

• Kadri Moksi, kes kinkis 2 PÖFFI piletit. 

• Tallinna Majanduskooli 2. kursuse tudengeid Jaanika, Kelly ja Kairit 

meeleoluka koolivaheaja perepäeva korraldamise eest Ema ja lapse turvakodus. Aitasite 

meie emmedel ja lastel oma muremõtted unustada ja päevast rõõmu tunda! Lisaks 

toetasid perepäeva läbiviimist: kostüümilaenutus Maskeraad meeleolu loomiseks 

vahvate kostüümidega; Bouche Catering soolaste suupistetega; Ristikheina 

kohvik pistaatsia-granadillikoogiga;  Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa 

Hotel Tallinn õuna-karamelli kringliga;  Kondiiter.ee pulgakookidega ja Paavli 

Kaltsukas  jalanõudega. 

• Hilton Tallinn Parki meeskonda meeldiva päeva eest Maarjamäe kahele perele. 

• La Ecwadori, kes oma sünnipäeva puhul tõid meie peredesse jäätist. 

• Ann Kõljalg ja Twiliod, kes kinkisid mähkmeid, patju ja tekke. 

• Steven Duncani, kes läbi projekti "Be a Philanthropist" tõi kasutamiseks erinevaid 

lasteraamatuid eesti ja vene keeles. 

• Karu Nuti lasteaiapere ja nende vanemaid, kes kinkisid oma 7. sünnipäeva puhul 

juunikuus Maarjamäel elavatele lastele vajalikke koolitarbeid. 

• Rõõmula Riideäri AS ja isiklikult Egle Koolma't, kes kinkis lastele ilusaid riideid. 

• Lush Eesti poodi, kes kinkis Imikute ja puuetega laste majale käsitööseepi. 

• Christina Velba't, kes kinkis tüdrukutele kosmeetikatooteid. 

• Dimex Tallinnat, kes kinkis peredele Apollo kinopiletid. 

• Macneticmrod, kes kinkis peredele Forum Cinemas kinopileteid. 

2016 

TALV 

• Täname Nordhaus OÜ, kes tõi lastekodu lastele saiu, pirukaid ja maiustusi. 

• Täname Norma AS II teiselt korruselt Nataljat, Ilonat, Irinat, Tatjanat, Olgat, 

Anastasijat ja Aleksandrit, kes tõid Maarjamäe lastele head ja paremat. 

• Täname Lootus Sinuga MTÜ-d, kes korraldas Imikute ja puuetega laste maja lastele 

ja turvakodulastele vahva jõuluürituse Minilandis. 

• Täname Ericssoni, kes tõi lastele maitsvad kommipakid ja peredele meepurgid. 

• Täname Salestari, kes kinkis lastele kinopiletid Apollo kinno. 

• Täname SEB Heategevusfondi, kes tõi lastele Marmitoni küpsiseid. 
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• Täname tantsukooli Todes Sky, kes pakkus Salme kultuurikeskuses toimuvale 

jõuluüritusele tasuta pileteid. 

SÜGIS 

• Täname Melia Mööbel OÜ, kes kinkis lastekodu lastele kaks mugavat puidust 

mänguasjakasti. 

• Täname noori Hannali Eerme, Janet Maria Koha ja Lissel Pall, kes meisterdasid 

ise imeilusa nukumaja ja kinkisid Tallinna Lastekodu lastele. 

• Täname TIVOLI EST Lõbustusparki ja isiklikult juhatajat Amelia Voori, kes 

korraldas lastele toreda karusellisõidu. 

• Täname Jalgpalli Liitu, kes andis võimaluse noortel minna 7.10 A Le Coq Areenale 

Eesti meeskonnale kaasa elama. 

SUVI 

• Täname Ericsson Eesti AS tublit perekonda, kes tõi lastekodu koolilastele ja -

noortele maasikaid õppeaasta lõpu puhul. 

• Täname Linda Saksi, kes korraldas lastele ja töötajatele toreda päeva hobustega. 

KEVAD 

• Täname AS Profox Trade ja isiklikult Katrin Dyuar'i,  kes tõid lastekodu lastele 

maiustusi, mahla ja puuvilju. 

• Täname Tallinna Teeninduskooli õpilasi ja isiklikult Maria Stulova't, kes 

korraldasid lastekodu lastele ja klientidele ekskursiooni teeninduskoolis ning 

toreda ürituse, kus sai maitsta õpilaste poolt valmistatud toite. 

• Täname Bolagsypplysningen OÜ, kes ostsid kõikidele Tallinna Lastekodu peredele 

kinopiletid. 

• Täname Sepa Lilli, kes kinkisid peredele 435 võõrasema. 

TALV 

• Täname Toiduakadeemiat, kes võimaldab noortel õppida toidutegemist. 

• Täname Nõmme Discgolfi Klubi Drive In'i inimesi, kes kinkisid Nõmme pere lastele 

palju suviseid õuemänguasju ja spordivahendeid, batuudikeskuse kinkekaarte ning 

üllatusmunasid. Lapsed juba ootavad suve, et saaks asjad kasutusse võtta! 

• Täname Ericsson Eesti AS meeskonda, kes korraldasid peredele vapustava päeva 

Krabi bowlingus. Lapsed, noored ja peretöötajad nautisid meeleolukat päeva, kust ei 

puudunud hea toit, lõbus muusika ning soe vastuvõtt. 

• Täname Toiduakadeemiat, kes võimaldavad noortel õppida toidutegemist. 

 

2015 

TALV 
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• Täname MTÜ Adiutum ja isiklikult Olga Asihmina't, kes kinkisid lastele jõuludeks 

8 tahvelarvutit. 

• Täname Svetlana Moissenko't ja MTÜ Estrada, kes kinkisid lastele jõuludeks piletid 

muusikalisele jääetendusele "Ema". 

• Täname firmat Loom Bands Eesti, kes kinkis lastele heegelkummide komplektid. 

• Täname Alekseid sõpradega, kes tegid Nõmme pere lastele personaalsed uusaasta 

kingitused. 

• Täname Marit, kes kinkis Nõmme perele piparkookide ja muffinite küpsetamiseks 

vajalikud tarvikud. 

• Täname Karmenit, kes kinkis kolm laste voodit. 

• Täname Aleksei Ujomov, kes kinkis Nõmme perele televiisori, gloobuse ja laste 

entsüklopeedia ning Hooldekodu 1 perele piletid Kasside teatrisse. 

• Täname MGI Marketing, kes kinkisid peredele Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi 

piletid. 

• Täname Ivo Koosti, kes annetas lastekodu laste jaoks. 

• Täname Dmitri Toissovit, kes annetas lastekodu laste jaoks. 

• Täname Marina Zapasnikovat, kes annetas lastekodu laste jaoks. 

• Täname Marge Sassi, kes annetas lastekodu laste jaoks. 

SÜGIS 

• Täname Polina Žukova-Lazartšuki ja MTÜ Tantsuteater Polly't, kes kinkisid 

lastele piletid tantsuetendusele Cippolino ja tema sõbrade seiklused. 

• Täname Vene Kultuurikeskust ja Jan Uuspõldu, kes kinkisid lastele "Päkapikk" 

etenduse piletid. Etendus oli väga meeleolukas ning pakkus palju häid emotsioone! 

• Täname Erica Kaldret, kes annetas lastekodu lastele. 

• Täname Gerly Lõhmust, kes annetas lastekodu lastele. 

• Täname Julia Beljajevat, kes annetas lastekodu lastele. 

• Täname Kalev-Heiki Mesipuud, kes annetas lastekodu lastele. 

SUVI 

• Täname firmat Kliimaweb OÜ ja isiklikult Robert Parkala't, kes kinkisid lastele 

uusi spordiriideid ja jalatseid. 

• Täname firmat Pannkoogikäru, kes tõi lastele banaane ja nutella kreemi. 

• Täname firmat Nordhaus OÜ, kes tõi lastele hulga sügavkülmutatud pirukaid. Oli 

kaneeli-, juustu-, vanilje-, liha-, muna-peekoni pirukaid ja keerusaia. Õhtul tuli igast 

majast magusat küpsetamise lõhna.  Aitäh! 

KEVAD 

• Täname Gea Kallase mälestuseks tehtud annetuste eest: Andre Lall, Karin 

Madisson, Karpo Korõtko, Hannes Krause, Tiina Seema, Allar Jõks, Vaske Veiko, 

Advokaadibüroo Soraninen AS, Eve Oruvee, Tanel Molok, Türk Kristi, Kadri Lahi, 

Kairi Enn, Piret Lensch, Evelin Pae, Kristina Karu, Zuzana Cengerova, Iris Magnus. 

• Täname Rauno Roosilille, kes annetas lastekodu lastele. 

TALV 



• Aleksei Ujomovile, kes toetas laste vabaajategevusi ja suviseid pere ühisüritusi rahalise 

annetusega. 

• Täname Riina Fedossejevi nimel tehtud postuumse annetuse eest. 

2014 

TALV 

• Reta Jürgensonile toreda jõulukingi eest: „Jääaeg Live“ etenduse piletid ja 

fotoaparaat Hooldekodu tee 1.perele. Ja aitäh ka MTÜ Do Good, kes seda pakkumist 

vahendas! 

• 21. kooli 6b klassi õpilastele ja õpetaja Merle Kaldjärvele, kes kinkisid palju 

toredaid ja harivaid mänge ning raamatuid 

• Adven Eesti kollektiivile, kes tõid kõigile Tallinna Lastekodu peredele mandariine ja 

helkureid 

• Kalamaja põhikooli õpilastele ja Margarita Remnjovale, kes tõid kõigile peredele 

pähkleid, mett, maiustusi ja toredaid raamatuid ning mänge 

SUVI 

• Aruküla põhikooli õpilastele ja õpetajatele, kelle õnneloosi müügist kogutud raha 

eest veetsid Nõmme keskuse lapsed toreda päeva Vembu-Tembumaal! 

• Küllike Gergentsile, kes tõi Nõmme keskuse lastele mett, et nad talvel terved oleksid! 

• Dimex OÜ-le, kes kinkis Lasnamäe keskuse lastele aiakiige! 

 

2013 detsember 

• Admiral Markets ASile, kes kinkis lastele jõuludeks 16 arvutit ning põnevaid 

arendavaid mänge! 

• MTÜle Motoklubi Abibas Moto Team, kes kinkis Maarjamäe keskuse lastele 

tahvelarvuti! 

• Reval Kondiiter OÜle, kes kinkis lastele jõuludeks käsitöö piparkooke! 

• SEB Heategevusfondile, kes tõi lastele jõuludeks maitsvaid õunu! 

• Mariale ja Iljale, kes tõid jõuludeks pähkleid, mett, moosi ja puuvilju Nõmme 

keskuse lastele. 

• Westholmi Gümnaasiumi 11. klassi õpilastele, kes kinkisid Nõmme keskuse lastele 

piletimaailma kinkekaardi hinnaga 280 eurot. 

• Tiia Keskkülale, Hele Peenemaale, Kaija Küütile, Alice Seppale, Gaili Lallile, 

Minni Paltserile, Merike Parmasele, Marge Kikasele, Annely Pleesile, Elina 

Viktorovale, kes korraldasid meeldejääva jõululaua Lasnamäe keskuse lastele! 

• MAQS Law Firm, kes kinkis lastele puidust mänguasju! 

• Megido OÜle, kes kinkis lastele jõuludeks põnevaid ja arendavaid mänge! 

• Panaviatic ASile, kes kinkis lastele jõuludeks kinkepiletid Forum Cinemas kinode 

külastamiseks! 

• Ajakirjale Minu Maailm, kes andis lastele oktoobri, novembri ja detsembri ajakirju. 

• Crazydeal OÜ tublidele töötajatele, kes kinkisid lastele jõuludeks jõuluðokolaade 

medal. 



• Andra Siinmaale, Eliko Käsperile, Kadi Pärgile, Lea Sõmerile, A Le Coq , 

Maiasmokk (Kommivabrik OÜ) ja Kirjastus Ersen, kes tegid sel aastal 

rõõmsaks Lasnamäe keskuse lapsi tuues igale lapsele kommipaki ja kattes jõululaua. 

Mõnust lugemist huvitavast raamatust veel lisaks! 

• AS Kuma tublile meeskonnale ja Marge Aronile, kes kinkisid lastele toredaid jutu- 

ja värviraamatuid! 

• RMK Anija Metskonnale ja Maie Luhale, kes jälle kord lastele tasuta annetatud 

jõulukuused metsas valmis lõikasid ja üle andsid! 

• Ruu Kivi OÜle ja Allar Leedule, kes talviseks libedusetõrjeks lastekodule tasuta tonni 

graniitkillustikku annetas ja selle ka kohale toimetas! 

november 

• Karin Andersenile ja Rahvusvahelisele naisteklubile, kes tõi Ema ja lapse 

turvakodule toiduaineid, köögitarvikuid ja riideid! 

• Kristyle, sõdurpoiss Kristjanile, Arigato ilusalongile ja väikestele 

päkapikkudele, kes kinkisid Nõmme keskuse lastele põnevad jõulukalendrid! 

• TTÜ Raamatukogule ja Reet Nurgesele, kes annetas Nõmme keskuse lastele 400 

eurot vaba aja tegevuseks! 

juuli 

• Arvato Services Estonia OÜle, kes toetas lastekodu rahalise annetusega, mille eest 

osteti vajalikke asju Laste Turvakodule! 

• Eraisikule Veniamin Rusmanovile, kes toetas lastekodu rahalise annetusega! 

juuni 

• Hawaij Express Pirita kaupluse töötajatele, kes kinkisid Maarjamäe keskuse lapsele 

uhiuue ratta! 

• MTÜle Motoklubi Abibas Moto Team ja RusBikers ning kõikidele Eesti 

baikeritele, kes korraldasid 1. juunil 2013 Lastekaitse Päeval lastekodu lastele 

heategevusürituse "Teeme lastele rõõmu" ja andsid üle kogutud ürituse osalemistasu 

annetusena Tallinna Lastekodule! 

mai 

• Aruküla Põhikooli õpetajatele ja lastele, kelle õnneloosist, omatehtud asjade ja 

küpsetiste müügist kogutud raha eest Nõmme keskuse lastele rõõmu valmistatakse! 

• Karin Andersenile ja Helsingi Rahvusvahelisele Koolile (Helsingin 

kansainvälinen koulu), kes kinkis Nõmme keskuse lastele toreda mänguväljaku! 

• Rahvusvahelisele Naisteklubile, kes kinkis Ema ja lapse turvakodule ilusad kardinad 

ja vaiba! 

2012 detsember 

• Yhistu Knutpunkten Stockholmist, kes tõi jõuludeks Nõmme keskuse lastele 

kohvritäis kootud esemeid: labakindad, sokid, mütsid ja kampsunid. Samuti 

lauamängud ja kommikotid väikelastele! 

• Kersti Laansoole, kes kinkis lastele imeilusad käsitööehted! 



• Mati Sinisaarele, kes tõi jõuludeks toiduaineid, maiustusi ja kingitusi Ema ja lapse 

turvakodule! 

• Merje Uustalile, Nele Tiislerile ja nende sõpradele Tallinna Tervishoiu 

Kõrgkoolist, kes tõid jõuludeks maiustusi ja omavalmistatud küpsetisi Ema ja lapse 

turvakodule! 

• Tiigrihüppe Sihtasutuse töötajate tublile meeskonnale, kes tõi kingitusi ja kattis 

jõuluõhtu laua Ema ja lapse turvakodule! 

• Lasnamäe Vene Gümnaasiumile, kes tõi jõulukingitusi Ema ja lapse turvakodu 

emadele ja lastele! 

• BUDO Judoklubile, kes kinkis DOJO poksikoti Veerenni maja lastele! 

• HALJAS ASle, suure koguse toidu ja maiustuste eest! 

• M.W.WOOL ASle ja Jüri Katðanovile maitsvate kalade, kommide, õunte ja 

mandariinide eest! 

• Reaalkooli 7b klassi õpetajatele ja lastele, kes loobusid oma loosipakkidest ja ostsid 

Nõmme keskuse lastele toredaid mänge! 

• Crescendole ja segakoor Vox Populile, kommide, ðokolaadi ja pähklite eest! 

• Reet Nurgesele ja TTÜ noortele, kes tõid Nõmme keskuse ja Laste turvakodu lastele 

jõululauale kringlid!  

• LAIMA toredale meeskonnale, kes Maarjamäe keskuse lastele kommid ja piparkoogid 

kinkis! 

• STAMPLINE ASle, kes trükkis lastekodu jõulukaardid tasuta!  

• ERICSSON EESTI ASle, kes kutsus lastekodu lapsi Estonia teatrisse "Pipi Pikksukk" 

etendust vaatama ja kinkis lastele kommipakid! 

• RMK ANIJA METSKONNA lahket rahvast, kes lastele imeilusad jõulukuused 

varusid! 

• EV ÕHUVÄE ÄMARI LENNUBAASi inimesi ja eriti kolonelleitnant Rauno 

Sirk'i, kes meid 2012. aasta jooksul mitmel korral transpordi ja vabatahtlike töödega 

abistasid! 

november 

• Kädi Hinrikusele, kes kinkis lastekodu lastele 150 advendikalendrit! 

• ORU ÄRI OÜle, kes lastekodu autole tasuta rehvivahetuse teostas ja korralikud 

talverehvid vahendas! 

• MOTORAL EESTI ASle, kust lastekodu sai tasuta hädavajaliku auto akude laadia! 

• GERD ITC OÜle, kelle kaudu lastekodu autopark sai tasuta talvised hooldusvahendid! 

• SPORTRADAR OÜle, kes kinkis lastekodu lastele 200 tk imeilusat käekella! 

• Marilis Ehvertile, kes toetas Maarjamäe keskust kahe arvuti kompektiga! 

oktoober 

• Marilis Ehvertile, kes toetas Maarjamäe keskust ühe arvuti komplektiga! 

• UAB Nestle Baltics Eesti filiaalile, kes kinkis Imikute ja puuetega laste keskusele  240 

pakki jätkupiimasegu! 

• ITAALIAPITSA meeskonnale ja eriti nende projektijuht Indrek Tumm'ile, kes on 

korduvalt kostitanud lastekodu lapsi maitsvate pitsade ja kringlitega, muutes tähtpäevad 

lastele eriti meeldejäävateks. Täname neid südamest sellise toreda ettevõtmise eest, sest 

heateod tõepoolest muudavad maailma! 

september 



• ARTLAND MTÜle, kes kinkis Nõmme keskuse lastele maitsvat jäätist! 

august 

• SPARTA SPORDIKLUBILE, kes võimaldas Veerenni maja noortele tasuta jõusaali 

kasutamise ja võimaluse osaleda grupitreeningutel uuel kooliaastal! 

• SPECIAL SPORTS OÜle, kes korraldas ekstreemspordi mängu Zorbing Maarjamäe 

keskuse lastele! 

• ESPAK ASle, kes annetas lastekodu meistrimehele hulga vajalikke tööriistu! 

juuli 

• Skrivanek Baltic SIAle, kes meid oma tõlkimisteenusega toetasid. 

• PERH biokeemia laborile, kes üle 12 kg ðokolaadi Imikute ja Puuetega laste keskusele 

kinkis-see läheb nii lastele kui ka magustoitudesse! 

mai 

• Eesti Ajalehed AS, kes kinkis meile terve sarja "Eesti filmiklassika" DVD-sid. 

• Kopli keskus tänab Natalja Lõsaki, kes lapsed ja noored uisutama viis "Premia" 

jäähalli. 

• Laste Turvakodu tänab Sõprade Klubi, kes lapsed Kalev Spasse ujuma viis; Annika 

Nikonovi, kes lastele aprillis pitsaõhtu korraldas;  SEB Heategevusfondi, kes 

töötajatele Th.Gordoni suhtlemiskoolituse korraldas ning lapsed Tartusse "Mary 

Poppinsi" etendust vaatma viis. Ja samuti ka mais Lilleküla staadionil spordipäeva 

korraldas koos jalgpallivõistluse vaatamisega. 

 aprill 

• Olympic Casinole, kes Imikute ja Puuetega Laste keskuses aitas sisustada ära ühe 

mõnusa mängutoa. Pilte näeb siit... 

• ajalehe "Postimees" eestvõttel teoks saanud heategevuskampaania 

„Edukad aitavad lastekodulapsi“. Reklaamidest saadava tulu eest toimus Lasnamäe 

keskusele  saadavate soovide põhjal vajalike  esemete-tehnika-sisustusvahendite jms 

ostmine, kohaletoimetamine ja vajadusel ka töökorda seadmine. 

• Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkienele, kes varustas asutuse peresid 

lauatelefonidega. 

• Ruu Kivi OÜle, kes Nõmme ja Imikute keskusele 1 tonni graniitkillustikku libeduse 

tõrjeks võimaldasid. 

veebruar 

• Nõmme keskus tänab Arte Gümnaasiumi sõbrapäeva kommide, Valentina 

Orrot tsirkuse piletite ja Aruküla põhikooli, kes kogus sõbrapäeva heategevuslaadal 

raha, et koos suvel Vembu-Tembu maale minna ning kinkis lisaks palju kommi ja  4-le 

piletid Rootsi. 

• Kopli keskus tänab Intan Pragi külmkapi, Wellness Club Herbalife'i 

distribuutoreid pesumasina, MTÜ Russkji Domi 2012 a. kaabeltelevisooni 

abonomentmaksu ning Natlja Lõsaki Premia jäähallis tasuta uisutamise eest. 

http://www.tallinnalastekodu.ee/client/gallery/default.asp?wa_album_id=13


• Laste turvakodu tänab Ulve Aumeste kotitäie riiete, Kristi Roosimägi Sõprade 

Klubist jalanõude, magusa ja vastlakuklite, MTÜ SEB Heategevusfondi Tartu Aura 

keskuse külastamise ja NUKU teatrit tasuta etenduse eest. 

jaanuar 

• Maarjamäe keskus tänab Sportland Eesti AS, kes varustab keskuse noori 

spordiesemetega ning SEB Heategevusfondi  kommide ja võrkkiigu eest. 

• Kopli keskus tänab TOP SHOPi, kes kinkis elluastuvatele noortele madratseid, Vene 

Teatrit piletite ja SEB Heategevusfondi raaamatute ja kommide eest. 

• Laste Turvakodu tänab Rocca Al Mare My Fitnessi ja Skyparki tasuta külastuste 

ning SEB Heategevusfondi talveriiete eest. 

2011 detsember 

• Kopli keskus tänab Valeri Kostjuki, kes ühele NOKi tublile noorele arvuti 

kinkis; Natalja Lõsaki, kes toetas ühe NOKi noore matemaatika koduõpetaja palkamist 

ning kogu keskusele Cirque du Soleili etendusele piletieid kinkis; Spordiürituste 

korraldamise klubi, kes NOKi noortel SEBi sügisjooksul osaleda võimaldasid; Brit 

Rammulit "Kingipesast", kes 12 kasti küpsiseid tee kõrvale tõi; MTÜ Teater MAX 

MODAt,kes 10 piletit moeetendusele tõi; Andrei Kolomaineni 40 värske saiakese 

eest; Skaudiklubi Saturni 10 pileti eest kaljuronimisele, Germes Gold OÜ, kelle 

rahaline annetus läheb uute peremajade sisustusele; 

• Laste Turvakodu tänab Mothercare Eestit lasteriiete ja mänguasjade; Eesti Punast 

Risti pähklite ja küpsiste; My Fitness Rocca al Mare, kes alates suvest lastele koos 

töötajatega  ujula ja jõusaali külastamist võimaldab; Tallinna Lions Klubi, kes 5 

lapsele Sky pargi piletid kinkis; Tamara Rebane ja perekond Petti 7kg 

kommide;  Naiskodukaitse Toompea jaoskonda kõigile lastele jõulukingituste ja jäätiste 

eest; Sõprade klubi ning Kristi Roosimägi, ke sturvkodus jõululaua hea ja paremaga 

kattis; 

• SEB Heategevusfondi  laste "SOOVIDE JÕULUPUU" täitmisel. 

• Maarjamäe keskus tänab Maarjamäe Seltsi 55 kg puuviljade, Kalev-Cramo 

korvapallimeeskonda kingikottide, 2 korvaplli ja kalendrite ning MTÜ" Tere 

Sõber" 15 paari NIKE tossude eest. 

• Tallinna Tehnikaülikoolile, kes Nõmme 2.perele ujula kinkekaardid kinkis. 

• Ema  ja Lapse turvakodu tänab Lasnamäe Vene 

gümnaasiumi kingipakkide, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 

1.kursust maiustuste, Peeteli sotsiaalkeskust kingituste, Tallinna 

Kunstigümnaasiumi 12.klassi õpilasi ning Tallinna Transpordikooli õpetajaid ja 

õpilasi riiete ja mänguasjade eest. 

• Nõmme keskuse tänab Fran ja Peterit Inglismaalt igaastase väikese kingituse 

eest; Rootsi firmat puzzlede, kootud sokkide ja kampsunite, OÜ 

Haljast toidu, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi lapsi kommipakkide ja  Rahumäe 

põhikooli lapsi joonistatud jõulukaartide eest. 

• DMT Insenerid OÜle, kes kasutasid meie noore joonistatud jõulukaarti ja kingituseks 

meie kõige väiksematele uhked talvekombensioonid tõid. 

• ansambel Pickersile, kelle raha eest lastele rõõmu valmistatakse. 

• ONEMED OÜle, kes Imikute ja puuetega laste keskuse lapsi mähkmetega varustas. 

• Ruu Kivi OÜle, kes Maarjamäe keskuse teelibeduse vastu meile killustiku tõi. 

• RMK-le, kes kõik pered kuusepuudega varustas. 

http://www.myfitness.ee/


• eraiisik Alekseile koos sõpruskonnale, kes Pihlaka peremajadele jõulutsirkuse piletid 

kinkis ning pere koos sõpradega Vudila jõulumaale viis. 

• Arvutiaidale, kes kinkis meile  seoses vajadusega kasutatud arvuti. 

• Kädi Hinrikusele ja tema sõpradele Sirje, Kärt, Andrus, Vello, Fredi, Maire, 

Urmas, Epp, Teo, Marin, Marge, Merle, Kristi, Inge, Erkko, Annika, Anni, Urmas, 

Kätlin, Merike, Raili ja Kairit, kes päkapikkude tööd enda peale võtsid ja 130 

advendikalendrit meie lastele tõid koos kauni mõtteteraga: Kallid väikesed 

sõbrad!Võida enesele sõprus heade tegudega. Selles seisnebki tõelise sõpruse 

mõte. (Abdul Faradj) 

• OÜ Saestuudiole, kes Veerenni peremajale muruniiduki kinkis. 

november 

• Olga Dervojedile,Olga Djatðukile, Jana Brunsile ja  Anþelika Gurevitðile, kes 

aitasid meie kodulehe vene keelseks muutmisel kaasa tõlkimistega. 

oktoober 

• eraisik Alekseile oma sõbruskonnaga, kes 20 lapsele Pärnu eksursiooni koos 

veepargiga välja tegi. 

• Kaie Kõrbi balletistuudiole, kes meie 5-l tüdrukul  balleriiniks saamise unistuse täitis. 

• Eesti Sukeldujate Klubile, kes meie noortel meres tasuta sukeldusmikursuse läbi 

viisid. 

juuni 

• Quattromed HTI töötajatele, kes noortekodu noortele iseseisvaks eluks vajalikke 

esemeid tõid. 

• Reval Cafele, kes keskustele maitsvaid pirukaid tõi. 

• Nõmme keskuse endist naabrimeest, kes meid vaatamas käis ja palju maasikaid 

kingituseks kaasa tõi. 

• Eesti Taekwondo Liidule, kes võimaldas kümnel lapsel Taekwondo meistrivõistlusi 

vaadata. 

• Maria Vassiljevale, kes Mustamäe tüdrukule jalgratta koos kiivriga kinkis. 

• Zelluloosi Bowlingule, kes lastekaitsepäeval meie keskustele tasuta bowlingupäeva 

tegi. 

• Darja Roosi, kes  toetab Mustamäe keskuse noort inglise keele kursustel 

osalemisel 2011 sügisest. 


